
 
 
 
Про визначення працівників, які 
беруть участь у судових справах, 
судових процесах та вчиняють дії 
в усіх судах України в інтересах та 
від імені Хмельницької обласної 
державної адміністрації, без окре-
мого доручення голови обласної 
державної адміністрації 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, пункту 8 частини 3 статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Зако-
ну України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення”: 

1. Визначити працівників апарату Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють 
дії в усіх судах України в інтересах та від імені Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації, без окремого доручення голови обласної державної адмі-
ністрації з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано 
право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі, але не вик-
лючно, з правом подання, зміни позову, подання апеляційних, касаційних скарг, 
посвідчення копій документів, у тому числі документів, що підтверджують 
повноваження, а саме: 
СЕМЕНЮК 
Альону Богданівну 

– головного спеціаліста сектору правового забезпечення, 
претензійно-позовної та договірної роботи юридичного 
відділу, РНОКПП 3379313189 

 

ЧУХАСЬ 
Ольгу Олександрівну 

– завідувача сектору правового забезпечення, претензій-
но-позовної та договірної роботи юридичного відділу, 
РНОКПП 3394311381
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2. Встановити працівникам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, 
такі обмеження: діють виключно в судах України без окремого доручення 
голови обласної державної адміністрації, без права відмови від позову, відкли-
кання, відмови від апеляційних/касаційних скарг. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 22.09.2021 № 716/2021-р “Про визначення праців-
ників, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в 
усіх судах України в інтересах та від імені Хмельницької обласної державної 
адміністрації, без окремого доручення голови адміністрації”. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


